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Sedert  de  vorige  nieuwsbrief  zijn  er  een  aantal  interessante  ontwikkelingen 
geweest en die willen we graag met iedereen delen.

Op  ons  verzoek  of  iemand  de  tekst  van  onze  Statuten  en  Huishoudelijk 
Reglement – tot nu toe alleen in gedrukte versie uit lang vervlogen tijden - in 
elektronische vorm zou willen zetten hebben wij een reactie gekregen van Jan 
Moree, vader van ons jeugdlid Inge. Die gaat daarmee aan de slag. Grandioos!

Op  onze  uitnodiging  aan  alle  ouders  van  jeugdleden  om  eens  te  komen 
brainstormen over de toekomst van onze jeugdgroep is een bedroevend weinig 
aantal van twee (zegge 2) ouders komen opdagen. Maar, omdat het product van 
kwaliteit  en  kwantiteit  vaak hetzelfde  is,  maakte  dat  het  gesprek niet  minder 
nuttig. Intussen heeft Marcel van der Sterre zich opgeworpen om de coördinatie 
van de juniorenactiviteiten op zich te nemen. Als enthousiast speler en vader van 
Jordan weten we zeker dat hij deze kar met inzet gaat trekken en hopen op veel 
steun  van  andere  ouders.  Wie  weet  gaat  onze  juniorengroep  een  mooie 
toekomst tegemoet. 

Verder goed nieuws is dat Daan van Houdt zich zal gaan bezighouden met het 
inroosteren van de zaaldiensten. Hiermee wordt Lex Tillemans ontlast van een 
van  de  taken  uit  zijn  welgevulde  portefeuille.  Wij  wensen  Daan  veel  succes 
hierbij  en  hopen dat  iedereen in  de  vorm van  het  volgens rooster  doen van 
periodieke zaaldienst ook zijn/haar steentje bijdraagt om het Daan gemakkelijk te 
maken. Mogen we blijven rekenen op ieders medewerking?

Achter  de  schermen  wordt  er  hard  gewerkt  aan  een  compleet  vernieuwde 
website voor onze vereniging. Jeffrey Tempelman is een expert op dat gebied 
en houdt zich hiermee bezig. We hebben al even een ‘sneak preview’ van de 
nieuwe site mogen bekijken en het ziet er inderdaad zeer fraai en professioneel 
uit! Zodra we er ‘live’ mee gaan krijgen jullie natuurlijk hierover bericht.
Tegelijkertijd – en met onze tijd mee gaand – gaan we met behulp van Facebook 
een tweede kanaal  openzetten voor  onze communicatie  met  onze omgeving. 
Waar een website veelal het best geschikt is om een aantal algemene (meestal 
meer  statische)  gegevens  van  een  organisatie  te  verstrekken,  zijn  de  social  
media  als  Facebook  beter  geschikt  om snel  actuele  zaken  te  delen  met  de 



buitenwereld. Zodra we een beter inzicht hebben van de mogelijkheden en de 
‘spelregels’ die we willen hanteren, gaan we er mee aan de slag en we hopen 
dan  ook  dat  de  leden  hier  ook  aan  gaan  meewerken  in  de  vorm van  korte 
verslagen of andere relevante zaken die van toepassing zijn op onze club en 
onze sport.

Op het moment dat je deze nieuwsbrief onder ogen krijgt staat het zwarte pieten 
handicaptoernooi op  stootgaren.  Als  vanouds  georganiseerd  door  Jan  de 
Koning  en  Bert  Kriesz kan  deze  avond  weer  bogen  op  een  bomvolle 
deelnemerslijst en dat staat garant voor een leuk clubevenement.

Ook voor onze junioren gaan we wat leuke tafeltennisactiviteiten ter gelegenheid 
van Sinterklaas doen. Op dinsdag 4 december is dat aan de beurt

De  inschrijflijst  voor  de  Kerstklaverjas/sjoelavond hangt  momenteel  op  het 
mededelingenbord in de kantine. Schrijf  je snel in voor deze leuke ‘altijd prijs’ 
avond!

En dan spoeden we ons al weer naar het eind van het jaar, maar belangrijker: de 
vooravond van het jubileumjaar ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de 
club! 

Tot de volgende keer!


